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1 TECEfloori ekraaniga toatermostaat (RT-D Standard ja RT-D Control) 

 
TECEfloori ekraaniga toatermostaat on kaasaegse disainiga 
kvaliteetne toatermostaat ruumitemperatuuri registreerimiseks ja 
muutmiseks, mis pakub maksimaalset kasutusmugavust.   
 
Toatermostaat on saadaval kahele tööpingele: 24 V ja 230 V. Lihtne 
ruumi kaupa temperatuuri juhtimine on võimalik otseühendusega 
ajamite abil. Koos TECEfloori ühendusplokiga on võimalik koostada 
ideaalselt sobituv üldine süsteem pindmise temperatuuri juhtimiseks.   
 
Ruumi soovitud temperatuuri saab mugavalt seada seadeketta abil, 
millel on lülitusfunktsioon ja põrkmehhanism. Hea jaotusega 
kõrgekvaliteedilise ekraani keeleneutraalsed kuvad näitavad alati 
selgelt kõiki sümboleid.  
 
Paigaldise nõuete järgimiseks on võimalus valida kahe versiooni 
vahel. Sõltuvalt valikust on võimalikud kütterakendused koos 
töörežiimi nupuga (RT-D Standard), või küte ja jahutus koos 
programmeeritava taimeriga (RT-D Control). Kõik toatermostaadi 
versioonid paistavad silma kvaliteetse välimuse poolest ja sobituvad 
hästi tänapäevasesse sissekujundusse tänu oma õhukesele kujule. 

 

1.1 Funktsioonid 

 
• Saadaval kahes versioonis: RT-D Standard ja RT-D Control 
• 24 V ja 230 V versioon 
• Suur selge jaotusega tagantvalgustusega vedelkristallekraan 

võimaldab näite lugeda ka pimedas. 
• Õhuke kuju ja väikesed mõõtmed (86 x 86 x 31 mm) 
• Eraldi reguleerimine või rakendumine süsteemis 
• Seadmed kütte- ja jahutussüsteemidele 
• Funktsioon Nutikäivitus / Nutiseiskamine; funktsioon 

Nutikäivitus / Nutiseiskamine  
• Valitavad töörežiimid 

• Kütte ja jahutuse mugavusprogrammid 
• Seatav vähendustemperatuur 
• Tegeliku temperatuuri tuvastamise korrektsioon  
• Sihttemperatuuri sättevahemiku piiramine 
• Klapi- ja külmumiskaitse funktsioonid 
• Välise temperatuuri anduri ühendus  
• Ümberlülituse sisend 
• Kvaliteetne ja kaasaegne disain 
• Sobib nii NC kui NO ahelatele 
• Kõrge funktsionaalne turvalisus 

 
TECE toodete kvaliteet tagab kogu süsteemi lihtsa ja intuitiivse paigalduse, töö ja hoolduse. 
 
 

1.2 Variandid 

TECEfloori ekraaniga toatermostaat on saadaval kahes versioonis. Järgnev tabel näitab võimalikke versioone. 
 
 

Tüüp Mudel Tööpinge Varustus Tarne sisaldab 

77410034  
  77410039 * 

RT-D Standard 

230 V 
Küte, valitav töörežiim, vähenduse sisend, fikseeritud 
vähenduse erinevus  

• Toatermostaat 
eraldi pakendis  

• Mitmekeelne 
kasutusjuhend 

77410036 
  77410043 * 

24 V 

77410035 
  77410041 * 

RT-D Control 

230 V 
Küte/jahutus, ümberlülituse sisend, sisemine taimer, 
nutikäivitus / nutiseiskamine, valitav vähendustemperatuur, 
vähenduse väljund 77410037 

  77410045 * 
24 V 

 
* Valge klaaskattega versioon 
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1.3 Varustus 

TECEfloori ekraaniga toatermostaat on olemas 24 V ja 230 V toitele. Saadaval on eri versioonid, mis erinevad oma varustuse poolest. 
 

 RT-D Standard RT-D Control 

Küte � � 

Jahutus  � 

Juhtimissuuna ümberlülitus normaalselt suletud (NC) / 
normaalselt avatud (NO) 

 � 

Fikseeritud vähenduse erinevus �  

Kütte ja jahutuse seatav sihttemperatuur  � 

Mugavusprogrammid  � 

Valitav töörežiim:  päev/öö/automaatne � � 

Jahutuse keelamine  � 

Vähenduse sisend �  

Vähenduse väljund  � 

Sisemine taimer  � 

Võimsusvaru  � 

Ümberlülituse sisend  � 

Tegeliku temperatuuri tuvastamise korrektsioon � � 

Sihttemperatuuri piiramine � � 

Klapikaitse funktsioon � � 

Külmumiskaitse � � 

Valitav küttesüsteem  � 

Inaktiveeritav lülitusväljund � � 

Funktsioon Nutikäivitus / nutiseiskamine  � 

Tagantvalgustus  � 

Välise anduri ühendus  � 

 

 

 

1.4 Tarvikud 

Tüüp Toote kirjeldus 

77410050 Väline temperatuuriandur Control versioonile – ruumi ja põranda temperatuuri seireks ja põrandakütte minimeerimiseks 
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2 Funktsioonid 
Kõikidel TECEfloori ekraaniga toatermostaatidel on samad baasfunktsioonid; täpsemad süsteemifunktsioonid sõltuvad versioonist ja konkreetsest 
varustustest. 

2.1 Seadme ülevaade (näites on kujutatud TECEfloori toatermomeetrit RT-D Control) 

 
  

 

Aufsicht Kontaktklemmid 
  

1 Ekraan • Kõikide kuvade ja menüüde kuvamine 

2 Seadeketas • Mehaaniline lülitatav seadeketas peenehambalise põrkmehhanismiga 
• Menüüde valimiseks ja nendes liikumiseks 
• Sihttemperatuuri seadmine 

− Töörežiimide Küte, Jahutus päeval ja Öörežiim (öko) sihttemperatuuri seadmine 

3 Ühendusklemmid • Kruviklemmid ühenduskaablitele 
− Toitevoolu ja signaaliedastuse magistraalkaabli kiire ühendamine 

4 Kaitsekate • Kaitse juhusliku kokkupuute eest voolu all olevate komponentidega 

 
 

2.2 Talitlus 

OEM Alpha toatermostaadi ekraani kaudu saab määrata paljusid süsteemifunktsioone ja parameetreid kasutusmugavuse ja optimaalse 
energiakasutuse tagamiseks. Mitmetasandiline menüüstruktuur väldib tähtsate seadete juhuslikku muutmist. Kasutaja saab muuta seadeid 
menüüdes „Elustiili funktsioonid“ ja „Seaded“. Hooldusmenüüs asuvad süsteemiseaded; see tasand on mõeldud ainult väljaõppinud tehnikutele ja 
on volitamata juurdepääsu eest kaitstud PIN-koodiga. 

2.2.1 Ekraan 

TECEfloori ekraaniga toatermostaadil on selged ja keeleneutraalsed näidud. Kvaliteetne ekraan kuvab selgelt kõiki sümboleid. Rahvusvaheliselt 
arusaadavad sümbolid tagavad intuitiivse käitamise. 
 

TECEfloori ekraaniga toatermostaat RT-D Standard 

 

 
Elustiili funktsioonide 
menüü 

 

 Öine talitlus 

 Seadete menüü  

 Sihttemperatuur / tegelik temperatuur 

 Küte  

 Temperatuuriühik 

 Käituslukk   Min temperatuur 

 Väljalülitamine   Max temperatuur 

 Automaatne talitlus   Seadete kinnitamine 

 Päevane režiim   Tagasi 
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TECEfloori ekraaniga toatermostaat RT-D Control 

 
 
 

 

 
Elustiili funktsioonide 
menüü 

 

 Öörežiim 

 Seadete menüü   Aeg 

 Hooldusmenüü  

 
Sihttemperatuur / tegelik 
temperatuur 

 Puhkusefunktsioon  

 Temperatuuriühik 

 Küte   Min temperatuur 

 Jahutus   Max temperatuur 

 Käituslukk  

 Nädalapäevad 

 Väljalülitamine   Ajaskaala 

 Automaatrežiim   Seadete kinnitamine 

 Päevane režiim   Tagasi 

 
 
 

2.2.2 Navigeerimine 

Ketas võimaldab seada soovitud toatemperatuuri ja rakendada kõikvõimalikke funktsioone. See võimaldab mugavalt navigeerida läbi OEM Alpha 
toatermostaadi ekraani intuitiivse menüüstruktuuri. Funktsioone valitakse kettale vajutades ja seda pöörates, et need kohanduksid kasutaja 
vajadustega. Seadeketta põrkmehhanism tagab kasutajale navigeerimisel alati kõrgekvaliteetse kasutuskogemuse. Sõltuvalt versioonist on eraldi 
menüütasanditel saadaval järgmised funktsioonid, seaded ja parameetrid. 

TECEfloori ekraaniga toatermostaat RT-D Standard 

 
Elustiili funktsioonid Seaded  

 
 

* valikuline 

 

 

• Töörežiimid: Päevane režiim, Öörežiim, 
Automaatrežiim  

• Käituslukk kaitseb juhusliku ebaõige 
seadistuse ja vale käitamise eest 

• Toatermostaadi väljalülitamine ja seega 
juhtimistoimingute väljalülitamine käivitab 
automaatselt külmumiskaitse funktsiooni 

• Tagasi algtasemele 

• Kõige kõrgema ja madalama 
toatemperatuuri valikuvõimaluse 
piiramine 

• Temperatuuri tuvastamise korrektsioon 
• Ekraani valgustus koos taustvalgustuse 

heleduse seadmisega (valikuline) 
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TECEfloori ekraaniga toatermostaat RT-D Control 

 
Elustiili funktsioonid Seaded Hooldus 

  

• Kaitstud volitamata juurdepääsu eest 
PIN-koodiga 

• Paigaldise osade optimaalne eraldi 
seadistamine süsteemi parameetrite 
kaudu, nt järgmised võimalused. 
− Rakendatavate küttesüsteemide 

seadistamine, nt põrandaküte, 
radiaatorid, konvektorid jne 

− Lülitusväljundite blokeerimine 
sõltuvalt aktiivsest töörežiimist 
(küte/jahutus) 

− Klapikaitse funktsiooni 
väljalülitamine 

− Funktsiooni 
Nutikäivitus/nutiseiskamine sisse- 
ja väljalülitamine 

− Käituslukkude määramine – PIN-
koodiga või ilma 

− Paigaldise juhtimissuuna 
ümberlülitus (normaalselt 
avatud/normaalselt suletud) 

− Jahutuse keelamine 

• Töörežiimid: Päevane režiim, Öörežiim, 
Automaatrežiim  

• Käituslukk kaitseb juhusliku ebaõige 
seadistuse ja vale käitamise eest 

• Toatermostaadi väljalülitamine ja seega 
juhtimistoimingute väljalülitamine käivitab 
automaatselt külmumiskaitse funktsiooni 

• Tagasi algtasemele 

• Erinevatele töörežiimidele (nt päevane, 
öine ja puhkus) eraldi sihttemperatuuride 
valimine 

• Kõige kõrgema ja madalama 
toatemperatuuri valikuvõimaluse 
piiramine 

• Kuupäeva ja kellaaja seadmine 
• Mugavusprogrammid eraldi 

nädalapäevadele, nädalale, 
nädalavahetusele ja nädalale koos 
nädalavahetuse päevadega 

• Temperatuuri tuvastamise korrektsioon 
• Ekraani valgustus koos taustvalgustuse 

heleduse seadmisega 
• Tehaseseadete taastamine 

 
 

2.3 Mõõtmed 

 

 
Mõõdud (kõik millimeetrites) 

 

2.4 Kinnitused ja sertifikaadid 

Lisaks meie arvukatele sisemistele töö- ja kvaliteeditestidele kontrollitakse kõiki TECEfloori tooteid ka sõltumatutes katselaborites. 
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3 Tehnilised andmed 
Loetletud tehnilised andmed kehtivad maksimaalse varustusega TECEfloori ekraaniga toatermostaadi kohta. Üksikud asendid võivad olla vahele 
jäetud, sõltuvalt mudelist. 
 
 

 
24 V versioon 230 V versioon 

RT-D Standard RT-D Control RT-D Standard RT-D Control 

Tüüp 77410036 / 77410043* 77410037 / 77410045* 77410034 / 77410039* 77410035 / 77410041* 

Tööpinge 24 V ±20 % 50 Hz 230 V ±10 % 50 Hz 

Toitevool 
TECEfloori ühendusploki kaudu  
välise toiteploki või trafo kaudu 

TECEfloori ühendusploki kaudu  
välise toiteploki kaudu 

Võimsusvaru - 10 tundi - 10 tundi 

Voolutarve koormuseta olekus <0,3 W 

Lülituselement Triiak Relee 

Lülitusvool 1 A oomiline koormus 1 A oomiline koormus, 200 VA induktiivkoormus 

Kaitse T1A T1AH 

Max ühendatavate ajamite arv 5 (max 3 W/ ajami kohta) 

Ühendatavate ajamite juhtimissuund NC NC/NO NC NC/NO 

Sihttemperatuuri sättevahemik 5 kuni 30 °C 

Sihttemperatuuri lahutus 0,2 °C 

Tegelik temperatuuri mõõtepiirkond 0 kuni 40 °C 
Tegeliku temperatuuri tuvastamise 
korrektsioon 

±2 °C 

Tegeliku temperatuuri mõõtetäpsus ±0,5 K vahemikus 17 ja 24 °C  
Juhtimistäpsus ±0,5 K vahemikus 17 ja 24 °C  

Ümberlülituse sisend - elektrooniliselt - elektrooniliselt 

Jahutuse keelamine - jah - jah 

Vähenduse sisend jah - jah - 

Vähenduse väljund / lülitusvool - jah/100 mA - jah/100 mA 

Vähenduse vahe / vähendustemperatuur 2 °C 
Päevase ja öise 

temperatuuri seatav 
väärtus (küte ja jahutus) 

2 °C 
Päevase ja öise 

temperatuuri seatav 
väärtus (küte ja jahutus) 

Külmumiskaitse temperatuur 5 °C 

Klapikaitse funktsioon 10 minutit iga 14 päeva järel 

Lubatud õhutemperatuur 0 kuni 50 °C 

Lubatud ladustamistemperatuur -20 kuni +70 °C 

Keskkonna lubatud niiskus 80%, mittekondenseeriv 

Tagantvalgustus - jah - jah 

Paigaldise tüüp Paigaldamine seinale 

Ühenduskaabel NYM-J 5x1,5 mm² / NYM-O 5x1,5 mm² NYM-J 5x1,5 mm² / NYM-O 5x1,5 mm² 

Ühendusklemmid 
4 kruviklemmi 0,22 – 

1,5 mm² 
8 kruviklemmi   
0,22 - 1,5 mm² 

4 kruviklemmi   
0,22 - 1,5 mm² 

8 kruviklemmi   
0,22 - 1,5 mm² 

Kaitseklass III II 

Kaitseklass IP20 

Materjal 
Korpus ABS 

Esipaneel Klaas 

Pinnatöötlus Anodeeritud 

Värv 
Ketas Valge (RAL 9003) 

 Valge (RAL 9003) 

Kaal 105 g ± 0,5 g 

Mõõtmed (L x K 
x S) 

Korpus 86 x 86 x 31 mm 

Ekraan 58 x 34 mm 

Esipaneel 92 x 92 x 3 mm 

 
* Valge klaaskattega versioon 
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4 Paigaldusjuhised 
TECEfloori ekraaniga toatermostaadi saab paigaldada paari lihtsa, mugava ja intuitiivse toiminguga. 

4.1 Paigalduskoht 

Et TECEfloori ekraaniga toatermostaat saaks takistusteta ruumi temperatuuri tuvastada, on soovitatav see paigutada vabalt juurdepääsetavasse 
kohta. Paigalduskoha ligiduses ei tohi olla takistusi ega muid soojusallikaid, mis võiksid mõjutada täpse toatemperatuuri mõõtmist. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Paigaldamine 

TECEfloori ekraaniga toatermostaat paigaldatakse mugavalt paari toimingu abil seinale või süvendatud karpi. 
 
 
 

 
 
 
* kaitsekate 
 

4.3 Elektriühendus 
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Kaabeldus TECEfloori ekraaniga toatermostaadi ja ühendatavate osade vahel tehakse mitmesoonelise kaabliga. 
 

RT-D Standard RT-D Control 

 

 

 
• Toitevool 

− Toitevool TECEfloori ühendusplokist või eraldi toiteallikast 
• Vähenduse sisend (Standard versioon) 

− Välise taimeri signaali vastuvõtt ajaliselt juhitud ruumitemperatuuri vähendamiseks 
• Vähenduse väljund (versioon Control) 

− Sisemise taimeri signaali edastamine TECEfloori toatermostaadi süsteemi teistele osadele 
• Ümberlülituse sisend 

− Välise signaali kaudu ümberlülitamine kütte ja jahutuse vahel (pingevaba kontakt) 
• Ajamite ühendus 

− Neutraalühenduse kaks kaabeldusvõimalust  
� Neutraalühenduse saab ühendada otse toitest või läbi sisemise ühendusklemmi N. Elektriskeemil on ühendus klemmiga N 

tähistatud õrna katkendliku joonega. 
− Sisseehitatud klapi kaitse funktsioon 

� Ühendatud ajamite tsükliline aktiveerimine 10 minutiks iga 14 päeva järel aitab ära hoida torude ummistumist ajal, mil 
temperatuuri juhtimine puudub 

� Aktiveeritakse 10 minutiks iga 14 päeva järel, alates viimasest lülitusest. 

− Sisseehitatud külmumiskaitse  
� Aitab ära hoida torude külmumist ajal, mil temperatuuri juhtimine puudub (nt pikemal äraolekul) 
� Jahutuse ajal välja lülitatud 

• Välise anduri ühendus 
− Ruumi ja põranda temperatuuri seireks ja põrandakütte minimeerimiseks  

 

 


